ประกาศเชิ ญชวนประกวดราคา
โครงการจัดจ้างบริ การบารุงรักษาอุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ระบบเครือข่ายคอมพิ วเตอร์ ประจาปี 2562-2563
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) มีความประสงค์จะสรรหา คัดเลือกผูร้ บั จ้างงานโครงการจัดจ้างบริการ
บารุงรักษาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจาปี 2561โดยมีรายละเอียดข้อมูลโครงการฯ ขอบเขตงานตามสัญญา
คุณสมบัตขิ องผูย้ ่นื ข้อเสนองาน กาหนดการและข้อมูลอื่นทีเ่ กีย่ วข้องตามทีแ่ สดงไว้ในข้อกาหนดและขอบเขตของงาน ( Term of Reference)
(ซึง่ ต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกว่า “ข้อกาหนดการเสนองาน”)
ข้อกาหนด
1.1 ความต้องการด้านเทคนิ ค
1.1.1 ผูเ้ สนองานมีหน้าทีบ่ ารุงรักษาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ระบบเครือข่ายของตลาดหลักทรัพย์ และบริษทั ย่อย ให้สามารถ
ทางานได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาตามข้อกาหนด
1.1.2 อุปกรณ์และซอฟแวร์ระบบเครือข่ายทีผ่ ูเ้ สนองานมีหน้าทีท่ าการบารุงรักษา
1.1.3 ผูเ้ สนองานมีหน้าทีใ่ ห้บริการรับแจ้งเหตุเสีย และเข้าดาเนินการแก้ไข โดยแบ่งได้เป็ นสองประเภท ได้แก่
1.1.3.1 แบบ 24x7 หมายถึงผูเ้ สนองานมีหน้าทีใ่ ห้บริการทุกวัน ตลอดเวลา
1.1.3.2 แบบ 8x5 หมายถึงผูเ้ สนองานมีหน้าทีใ่ ห้บริการทุกวันทาการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น.
1.1.4 อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ระบบเครือข่ายตัง้ อยู่ท่ศี นู ย์คอมพิวเตอร์ DC1 หรือสถานทีอ่ ่นื ๆ ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนด
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
1.1.5 ผูเ้ สนองานมีหน้าทีต่ ่ออายุการใช้งานซอฟต์แวร์เครือข่ายหรือ License หรือ Subscription ของอุปกรณ์เครือข่ายกับ
เจ้าของผลิตภัณฑ์ ให้ครบกาหนดตามอายุสญ
ั ญา
1.1.6 ผู้เสนองานต้องได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นผู้ให้บริการบารุงรักษาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ระบบเครือข่าย จากเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ หรือจากสาขาของเจ้าของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย
1.1.7 ผูเ้ สนองานต้องจัดให้มเี จ้าหน้าทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญคอยให้คาปรึกษาเกีย่ วกับการใช้งานอุปกรณ์และซอฟต์ แวร์ระบบเครือข่าย
รวมถึงเข้าดาเนินการแก้ไขค่า Configuration หรือ Upgrade/Update ซอฟต์แวร์ระบบเครือข่ายให้ทนั สมัย ตามที่เจ้าหน้าที่
ตลาดหลักทรัพย์รอ้ งขอ และ/หรือ ตามประกาศเกีย่ วกับความปลอดภัยของอุปกรณ์และซอฟต์แวร์จากเจ้าของผลิตภัณฑ์
1.1.8 ผู้เสนองานหมวดอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ระบบเครือข่ายยี่ห้อ Cisco ต้องเป็ นบริษัทคู่ค้าของ Cisco ในระดับ Gold
Certified Partner
1.2 การดาเนิ นงาน และสิ่ งที่ ต้องส่งมอบ
1.2.1 ผู้เสนองานจัดให้มเี จ้าหน้ าที่เข้าดาเนินการบารุงรักษาอุ ปกรณ์ และซอฟต์แวร์เครือ ข่าย ตามระยะเวลาทุกเดือน
(Preventive Maintenance) พร้อ มจัด ส่ ง รายงานสรุ ป การด าเนิ น การรัก ษาอุ ป กรณ์ แ ละซอฟต์ แ วร์เ ครือ ข่า ยให้แ ก่ ต ลาด
หลักทรัพย์ ภายในไม่เกินวันที่ 30 ของทุกเดือน
1.2.2 ในกรณีทอ่ี ุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ระบบเครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ผูเ้ สนองานมีหน้าทีท่ าให้อุปกรณ์หรือ
ซอฟต์แวร์ระบบเครือข่ายทีเ่ สียหายกลับมาใช้งานได้ดดี งั เดิม เพื่อให้ระบบงานของตลาดหลักทรัพย์ สามารถดาเนินงานได้
อย่างต่อเนื่องด้วยความรวดเร็ว โดยการจัดส่งผูเ้ ชีย่ วชาญ เข้ามาดาเนินการตรวจสอบ แก้ไข Configuration และ/หรือ เปลีย่ น
อุปกรณ์เพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิมทีเ่ สียหาย โดยระยะเวลาการแก้ไขปั ญหาเบื้องต้น จะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลา
2 ชัวโมง
่
หากปั ญหาดังกล่าวมีความซับซ้อนหรือมีจานวนมาก จะขยายเวลาเพิม่ อีก 2 ชัวโมง
่
รวมระยะเวลาการแก้ไขปั ญหา
ทัง้ หมดให้แล้วเสร็จเป็ น 4 ชัวโมงนั
่
บจากได้รบั แจ้งจากเจ้าหน้าทีข่ องตลาดหลักทรัพย์ ถ้าผูเ้ สนองานไม่ดาเนินการภายในเวลา
ดังกล่าว หรือไม่สามารถดาเนินการได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ตลาดหลักทรัพย์มสี ทิ ธิว่าจ้างให้บุคคลอื่นเข้าทาการแก้ไขในข้อขัดข้อง
โดยตลาดหลักทรัพย์มสี ทิ ธิคิ์ ดค่าใช้จ่ายจากผูเ้ สนองานได้ ทัง้ นี้ไม่เป็ นการตัดสิทธิของตลาดหลั
กทรัพย์ ทีจ่ ะบอกเลิกสัญญา
์
1.2.3 ในกรณีทผ่ี เู้ สนองานมีความจาเป็ นต้องเปลีย่ นอุปกรณ์ อันเนื่องมาจากความชารุดเสียหายของอุปกรณ์เดิม ผูเ้ สนองาน
จะต้องจัดหาอุปกรณ์ทม่ี สี ภาพดี มีประสิทธิภาพ และความสามารถไม่น้อยกว่าอุปกรณ์ทเ่ี ดิ มทีเ่ สียหาย และจะต้องทาหนังสือ
แจ้งเปลีย่ นหมายเลขอุปกรณ์ (Serial No.) ให้แก่เจ้าหน้าทีข่ องตลาดหลักทรัพย์
1.3 ระยะเวลาของสัญญาให้บริการบารุงรักษา เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคา 2562 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ทัง้ นี้ ข้อ ก าหนดมีร ายละเอีย ดอยู่ห ลายข้อ โปรดอ่ า นรายละเอีย ดในเอกสารข้อ ก าหนดและขอบเขตของงาน ( Term of
Reference)
กาหนดการ
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.

รายละเอียด
ประกาศเชิญชวน
สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
กาหนดตอบคาถามเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ยืน่ ซองประกวดราคา
ประกาศรายชือ่ ผูช้ นะการประกวดราคา

กาหนดการ
5 กันยายน 2561
5-7 กันยายน 2561
10 กันยายน 2561
18 กันยายน 2561
15 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ ตลาดหลักทรัพย์ขอสวงนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงกาหนดการดังกล่าวข้างต้นได้ตามความเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2561
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม
Email: itprocurementunit@set.or.th
ฝ่ ายจัดซื้อ ส่วนจัดซื้อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชัน้ ที่ 17 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ Visit us at http://www.set.or.th

